
Scrisoare de intenţie 
Dan CÂRLAN 

Candidat pentru funcţia de Preşedinte  
al Filialei judeţene Neamţ a CPSGCOR 

 
Prin prezenta scrisoare de intenţie, îmi depun candidatura pentru funcţia de Preşedinte al Filialei 
judeţene Neamţ a Corpului Profesional al Secretarilor Generali, filială aflată în curs de constituire. 

Doresc să contribui la constituirea şi funcţionarea activă a Filialei Neamţ, ca parte din Corpul 
Profesional naţional al secretarilor generali. 

Îmi propun să cooptăm în filială pe toţi colegii secretari generali din judeţ şi să apărăm împreună 
interesele profesionale şi individuale ale secretarilor generali de comune, prin: 

 iniţiative legislative pe legislaţia specifică administraţiei publice locale; 

 contribuţii concrete la elaborarea modificărilor legislaţiei existente; 

 schimb de experienţă între colegi, cu diseminarea modelelor de bună practică în domeniul 
nostru de activitate şi căutarea împreună de soluţii punctuale corecte pentru diverse speţe cu 
care ne confruntăm în activitatea curentă; 

 comunicarea continuă în cadrul filialei, pentru rezolvarea operativă a oricărei situaţii dificile în 
care se poate afla un coleg, prin mediere, sprijin şi susţinere; 

Din structura naţională a Corpului Profesional, în care Preşedintele Filialei este membru de drept, doresc 
să particip activ, alături de echipa Asociaţiei Comunelor din România, la negocierile cu ministerele, 
comisiile parlamentare şi orice altă structură cu rol de decizie şi legiferare, pentru corectarea 
deficienţelor cu care ne confruntăm în legislaţia existentă şi crearea unui cadru legal pentru un statut 
puternic şi respectat al funcţiei de secretar general – parte legitimă a triunghiului de putere din 
administraţia locală. 
 
Experienţa profesională care mă recomandă, pentru a crede în atingerea obiectivelor propuse se 
regăseşte detaliată în CV – ul ataşat.  

M-am născut în Tarcău, iar la vârsta de 15 ani am plecat cu şcoala la Iaşi, care mi-a fost “acasă” timp de 
peste 40 de ani. 

Am 15 ani de activitate ca întreprinzător privat, în Iaşi, unde am construit de la zero şi am operat o 
fabrică de tricotaje cu circa 200 de angajaţi, cu producţie orientată predominant spre export pe piaţa UE. 

În acest timp am fost 8 ani consilier local în Consiliul Municipal Iaşi, unde am învăţat primele lucruri 
despre administraţia publică locală. 

Din decembrie 2004 am trecut în administraţia publică, începând cu un mandat de senator, fiind 
Preşedintele Comisiei pentru Administraţie Publică din Senat, locul din care am coordonat timp de 
patru ani adoptarea legislaţiei privind administraţia publică din România. 

Am fost numit în 2009 Secretar de Stat în Ministerul Mediului, unde am învăţat pe dinăuntru cum 
funcţionează guvernarea şi structurile centrale ale acesteia, iar acum zece ani am intrat în corpul 
funcţionarilor publici, activând ca director general în Ministerul Mediului şi în Ministerul Energiei. 

În 2014-2015 mi s-a oferit oportunitatea funcţiei de Prefect al judeţului Iaşi, unde am intrat pe terenul 
breslei noastre, a secretarilor generali – controlul de legalitate în domeniul administraţiei publice locale 
şi lucrul, în general, cu problematica autorităţilor publice locale. 

Din ianuarie 2019 am decis că chiar nu vreau să îmbătrânesc cuminte prin ministerele patriei şi am decis 
să mă întorc acolo unde m-am născut, în satul meu, la Tarcău. După un prim an cu detaşare, ca să 
înţelegem bine dacă ne potrivim la caracter, m-am predat definitiv Comunei Tarcău, prin transfer pe 
funcţia de secretar general. 

Povestea simplă şi aproape completă a vieţii mele este uşor de înţeles, aici, la un click distanţă: 

https://www.facebook.com/dan.carlan/posts/2126658017417106  
 
În privinţa funcţiei de Preşedinte al Filialei Neamţ a CPSGCOR, ştiu, vreau şi pot. Deci, candidez! 

https://www.facebook.com/dan.carlan/posts/2126658017417106
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Curriculum vitae 
Europass 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CÂRLAN Dan 
Adresă Sat Brateş, comuna Tarcău, judeţul Neamţ, Romania 
Telefon Mobil: +40 722 613 250   
Fax  
E-mail dan_carlan@yahoo.com  
  

Naţionalitate Româna 
  

Data naşterii 22 august 1961 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

CPSGCOR - Corpul Profesional al Secretarilor Generali de Comune din România 
Candidat pentru poziţia de Preşedinte al Filialei judeţene Neamţ 

  

Experienţa profesională  
Perioada Ianuarie 2020 – prezent 
Funcţia sau postul ocupat Secretar General al Comunei Tarcău, judeţul Neamţ 
Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea controlului de legalitate şi a continuităţii actului de management 
Numele şi adresa angajatorului Comuna Tarcău 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Funcţie publică de conducere specifică - Administraţie publică locală 
  
Perioada Ianuarie 2016 – Ianuarie 2020 
Funcţia sau postul ocupat Director general adjunct al Organismului Intermediar pentru Energie (OIE) 
Activităţi şi responsabilităţi principale Management autoritate intermediară de implementare fonduri europene în domeniul energiei 
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Energiei 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Funcţionar public de conducere - Administraţie publică centrală / fonduri europene nerambursabile 
  
Perioada Septembrie 2014 – decembrie 2015 
Funcţia sau postul ocupat Prefect al judeţului Iaşi 
Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea Instituţiei Prefectului Iaşi, conform atribuţiilor specifice înaltului funcţionar public 
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Interne 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică 
  
Perioada Octombrie 2013 – august 2014 
Funcţia sau postul ocupat Director General 
Activităţi şi responsabilităţi principale Înfiinţarea SPV şi implementarea proiectului CHEAP Tarniţa – Lăpuşteşti (1.000 MW) 
Numele şi adresa angajatorului SPV (societate de proiect) Hidro Tarniţa SA Bucureşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie energie prin centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (CHEAP) 
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Perioada Aprilie 2013 – august 2014 
Funcţia sau postul ocupat Consilier personal Secretar de Stat 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice cabinetului demnitarului din administraţia centrală 
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Economiei şi Departamentul pentru Energie 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică centrală 
  

Perioada Decembrie 2012 – martie 2013 
Funcţia sau postul ocupat Director General Autoritatea pentru Inundaţii şi Managementul Apelor 
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare sectorială domeniul apelor 
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Mediului şi Pădurilor, Bulevardul Libertăţii nr. 12, Bucureşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Funcţionar public de conducere în administraţia publică centrală 
  

Perioada Iunie 2012 – decembrie 2012 
Funcţia sau postul ocupat Consilier personal secretar de stat 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice cabinetului demnitarului din administraţia centrală 
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Mediului şi Pădurilor, Bulevardul Libertăţii nr. 12, Bucureşti 
  

Perioada Septembrie 2010 – iunie 2012 
Funcţia sau postul ocupat Director General Autoritatea pentru Inundaţii şi Managementul Apelor 
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare sectorială domeniul apelor 
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Mediului şi Pădurilor, Bulevardul Libertăţii nr. 12, Bucureşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Funcţionar public de conducere în administraţia publică centrală 
  

Perioada Ianuarie 2009 – iulie 2010 
Funcţia sau postul ocupat Secretar de Stat pentru Ape 
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare sectorială domeniul apelor 
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Mediului şi Pădurilor, Bulevardul Libertăţii nr. 12, Bucureşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică centrală 
  

Perioada Decembrie 2004 – decembrie 2008 
Funcţia sau postul ocupat Senator, Preşedinte Comisia pentru Administraţie Publică şi Protecţia Mediului din Senat 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate legislativă, coordonarea Comisiei şi controlul parlamentar pe domeniul de competenţă 
Numele şi adresa angajatorului Senatul României 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică centrală 
  

Perioada 1990 - 2004 
Funcţia sau postul ocupat Director, administrator 
Activităţi şi responsabilităţi principale Intreprinzător privat 
Numele şi adresa angajatorului Lynx srl Iaşi 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţia industrială de metraje tricotate din bumbac şi confecţii 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2004 
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Ştiinţe Politice 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite Ştiinţe Politice şi Administrative 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Examen de licenţă la SNSPA - Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti; în urma 
absolvirii cursurilor Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii Petre Andrei din Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională Universitar 
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Perioada 1976 - 1980 
Calificarea / diploma obţinută Studii liceale, Diplomă Bacalaureat 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite Conform programei şcolare, discipline tehnice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Liceul Industrial „Tehnoton” Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională Liceu 

  
Perioada 1968 - 1976 
Calificarea / diploma obţinută Absolvent studii gimnaziale 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite Conform programei şcolare generale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Şcoala Generală Tarcău, comuna Tarcău, judeţul Neamţ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională Gimnaziu 

  
Limba străină cunoscută  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  En Bine En Bine En Bine En Satisfăcător En Satisfăcător 

Limba  Fr Bine Fr Bine Fr Bine Fr Satisfăcător Fr Satisfăcător 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Sociabil, deschis, comunicativ, pozitiv şi constructiv 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun organizator, capacitati manageriale, cunostinte şi foarte bună experienţă de comportament 
organizational si cultura corporatista, foarte  bună cunoaştere a procedurilor, structurii şi 
mecanismelor administraţiei publice de la toate nivelurile, atât în legislativ cât şi în executiv. 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului Word, Excell, Powerpoint, Internet – la nivel excelent 
  

Competenţe şi aptitudini artistice   nerelevant 
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis de conducere Categoria B (din 1989) 
  

Informaţii suplimentare NA 
  

Anexe NA 
 

 


